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ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ  

Міжнародної науково-практичної конференції  

«Соціально-психологічні технології розвитку особистості» 
 

Стратонов Василь Миколайович – ректор Херсонського державного 

університету, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України; 

Омельчук Сергій Аркадійович ‒ проректор із наукової роботи Херсонського 

державного університету, доктор педагогічних наук, дійсний член Української 

академії акмеології, професор;  

Шапошникова Ірина Василівна – декан факультету психології, історії та 

соціології Херсонського державного університету, доктор соціологічних наук, 

професор;  

Блинова Олена Євгенівна – завідувач кафедри загальної та соціальної 

психології Херсонського державного університету, доктор психологічних наук, 

професор; 

Шульга Оксана Костянтинівна – завідувач кафедри вікової та педагогічної 

психології Гродненського державного університету імені Янки Купали» 

(Республіка Білорусь), кандидат психологічних наук, доцент;  

Онищенко Любов Андріївна – керівник Соціально-психологічної служби 

Херсонського державного університету; 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  

Міжнародної науково-практичної конференції  

«Соціально-психологічні технології розвитку особистості» 
 

Голова оргкомітету: 

Одінцова Анастасія Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного 

університету; 

Співголова оргкомітету: 

Олейник Нарміна Оруджівна – кандидат психологічних наук, викладач кафедри 

загальної та соціальної психології Херсонського державного університету; 

Члени оргкомітету: 

Александрова Ольга Григорівна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного 

університету; 

Бабатіна Світлана Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

загальної та соціальної психології Херсонського державного університету; 
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Діденко Галина Олексіївна – фахівець Соціально-психологічної служби 

Херсонського державного університету; 

Дудка Тетяна Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

загальної та соціальної психології Херсонського державного університету; 

Крупник Іван Романович – кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного 

університету; 

Мойсеєнко Вікторія Василівна – старший лаборант кафедри загальної та 

соціальної психології Херсонського державного університету, аспірант;  

Одінцова Валентина Миколаївна – старший викладач кафедри загальної та 

соціальної психології Херсонського державного університету; 

Ревенко Світлана Павлівна – провідний фахівець Соціально-психологічної 

служби Херсонського державного університету;  

Савченко Олена Вячеславівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

загальної та соціальної психології Херсонського державного університету; 

Чиньона Інна Ігорівна – старший лаборант кафедри загальної та соціальної 

психології Херсонського державного університету, аспірант. 

Студенти спеціальності «Психологія» Херсонського державного 

університету: 

Бер-Тамоєва Анна – студентка 431 групи; 

Борщова Тетяна – студентка 331 групи; 

Граділь Єлізавета – студентка 431 групи; 

Добровольська Валерія – студентка 331 групи; 

Душкіна Юлія – студентка 431 групи;  

Калініна Анастасія – студентка 131-М групи;  

Коваленко Марина – студентка 331 групи; 

Корсакова Анастасія – студентка 331 групи; 

Максименко Олександра – студентка 431 групи; 

Пагу Анастасія – студентка 232 групи; 

Ткаленко Наталя – студентка 232 групи; 

Хараім Анна – студентка 131-М групи. 
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Шановні колеги, учасники конференції! 
 

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Соціально-психологічні технології розвитку особистості» 

відбудеться 20-21 квітня 2017 року у приміщенні факультету психології, історії та 

соціології (п’ятий корпус ХДУ). 

Адреса: м. Херсон, провулок Інженера Корсакова (пров. 40 років Жовтня), 47. 

 

Мета конференції – залучення студентів та молодих науковців до науково-

дослідницької діяльності в галузі соціальної психології; поширення проблематики 

прикладних досліджень у соціально-психологічній сфері; вивчення особливостей 

формування та розвитку особистісних якостей, системи відносин, факторів, що 

визначають динаміку та закономірності становлення особистості в умовах 

сучасної реальності. 

В рамках роботи конференції передбачено наступні заходи: 

Фестиваль соціально-психологічних технологій – демонстрація власних 

розроблених або адаптованих програм проведення соціально-психологічних 

тренінгів різних напрямків. Супервізію для ведучих тренінгових груп здійснюють 

провідні фахівці Херсонського відділення Української спілки психотерапевтів та 

викладачі кафедр загальної та соціальної психології, практичної психології ХДУ. 

Конкурс наукових есе – конкурс авторських статей, що містять оригінальні 

результати наукових та прикладних досліджень. Роботи всіх учасників 

публікуються у збірнику наукових праць факультету психології, історії та 

соціології ХДУ «Інсайт», а найкращі роботи презентуються під час конференції та 

нагороджуються дипломами. 

Майстер-класи та тренінги за участю практичних психологів, членів 

Української спілки психотерапевтів та провідних фахівців кафедр загальної та 

соціальної психології, практичної психології ХДУ, а також студентів та 

магістрантів.  
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Програма конференції: 

 

Четвер, 20 квітня 2017 року 

(головний корпус Херсонського державного університету – 

вул. Університетська (вул. 40 років Жовтня), 27; 

5 навчальний корпус Херсонського державного університету – 

пров. Інженера Корсакова (пров. 40 років Жовтня), 47, 4-й поверх 

 

8.00 ‒ 11.30 – приїзд, поселення, реєстрація гостей та учасників конференції  

11.50 – 13.10 ‒ пленарне засідання (конференц-зала, ауд. 256, головний корпус) 

13.30 – 14.00 ‒ брейк-кава (ауд. 418, 5-й навчальний корпус) 

14.00 – 16.00 ‒ тренінги особистісного зростання* 

16.00 – 16.20 ‒ супервізія для ведучих тренінгових груп  

16.00 – 18.00 – вечірня програма «ПсихоРarty» 

 

 

 
 

 

П’ятниця, 21 квітня 2017 року 

5 навчальний корпус Херсонського державного університету – 

пров. Інженера Корсакова (пров. 40 років Жовтня), 47, 4-й поверх 

 

09.00 – 12.00 ‒ робота майстер-класів* 

12.00 – 13.00 – підведення підсумків та закриття конференції 

 

* інформацію щодо назви та опису тренінгів можна буде переглянути в соціальній 
мережі за адресою https://vk.com/psypartyksu 
 

Обов’язково запишіться на тренінг! за тел.: 050-19-48-291  

Анастасія Миколаївна Одінцова (координатор конференції) 

або в ауд.418 5-го навчального корпусу ХДУ. 
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Перший робочий день 

Міжнародної науково-практичної конференції студентів,  

аспірантів та молодих вчених 

«Соціально-психологічні технології розвитку особистості» 

 

20 квітня 2017 року (четвер) 
 

11.50 – 13.10 Пленарне засідання 

(головний корпус Херсонського державного університету – 

вул. Університетська, 27) 

 
Вступне слово:  
Стратонов Василь Миколайович  

Ректор Херсонського державного університету, доктор юридичних наук, 

професор, заслужений юрист України. 

Омельчук Сергій Аркадійович  
Проректор із наукової роботи Херсонського державного університету, доктор 

педагогічних наук, професор, дійсний член Української академії акмеології. 

Шапошникова Ірина Василівна  

Декан факультету психології, історії та соціології Херсонського державного 

університету, доктор соціологічних наук, професор. 

Блинова Олена Євгенівна  

Завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного 

університету, доктор психологічних наук, професор. 

Одінцова Анастасія Миколаївна  

Старший викладач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського 

державного університету, кандидат психологічних наук. 

 

 

 

Журі конкурсу студентських наукових робіт: 
Голова журі: 

- Блинова Олена Євгенівна – доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри загальної та соціальної психології ХДУ 

Члени журі:  

- Бабатіна Світлана Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри загальної та соціальної психології ХДУ; 

- Одінцова Валентина Миколаївна – старший викладач кафедри загальної та 

соціальної психології ХДУ. 
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Доповіді:  

1. Коркос Ярослав, студент 3 курсу спеціальності «Психологія» 

Херсонського державного університету «Сприйняття молоддю іміджу 

працівника силових структур» 

2. Сердюк Людмила, студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» 

Київського університету ім. Бориса Грінченка «Плейбек-театр у контексті 

розвитку особистісних ресурсів» 

3. Чиж Альона, студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» Херсонського 

державного університету «Вікові особливості копінг-стратегій онкохворих 

з різним типом ставлення до хвороби» 

4. Максименко Олександра, студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» 

Херсонського державного університету «Особливості протидії 

суїцидальному ризику у дівчат та хлопців» 

 

Презентація супервізорів:  

1. Александрова Ольга Григорівна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного 

університету, гештальт-терапевт, спеціаліст з дитячої психокорекції та 

юнгіанської піскової терапії, тренер-консультант програми «Рівний рівному»; 

2. Головкова Наталія Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри практичної психології Херсонського державного університету, 

сертифікати участі з модулів юнгіанської аналітичної психології та 

психодинамічної корекції; 

3. Діденко Галина Олексіївна – провідний фахівець Соціально-психологічної 

служби Херсонського державного університету;  

4. Крупник Іван Романович – кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного 

університету, практичний психолог, тренер-консультант програми «Рівний 

рівному», сертифікат за курсом «Теорія та практика телефонного психологічного 

консультування»; 

5. Олейник Нарміна Оруджівна – кандидат психологічних наук, викладач 

кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного 

університету, спеціаліст з кататимно-імагінативної психотерапії, сертифікати 

участі в учбово-практичних семінарах: юнгіанська піскова терапія, ігрова терапія, 

юнгіанська казкотерапія, психологічна допомога дитині у кризових станах;  

6. Ревенко Світлана Павлівна – провідний фахівець Соціально-психологічної 

служби Херсонського державного університету; 

7. Савченко Олена В’ячеславівна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного 

університету, член правління Херсонського відділення Української спілки 

психотерапевтів, сертифікований гештальт-терапевт; 

8. Цілинко Ірина Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри практичної психології Херсонського державного університету, 

практичний психолог, спеціаліст методу символдрами, ведуча тренінгів 

особистісного зростання. 
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Презентація ведучими тренінгових груп 

 

14.00 – 16.00 Робота майстер-класів, творчих майстерень, круглих столів, 

семінарів, тренінгів різних напрямків (І лінійка): 

(5 корпус Херсонського державного університету –  

провул. Інженера Корсакова, 47, 4-й поверх) 

 

1. Агаркова Варвара, Гончарова Тетяна – студентки 3 курсу кафедри 

практичної психології Криворізького державного педагогічного 

університету. Тренінг особистісного зростання «Отцепляйтесь и 

отцепляйте» (ауд. 411). 

2. Бер-Тамоєва Ганна – студентка 4 курсу спеціальності «Психологія» 

Херсонського державного університету. Тренінг «Говори, щоб досягти 

мети» (ауд. 412). 

3. Герасимова Вікторія, Швестко Олена – студентки 3 курсу спеціальності 

«Психологія» Херсонського державного університету. Тренінг «Без слів» 

(ауд. 401). 

4. Граділь Єлизавета – студентка 5 курсу спеціальності «Психологія» 

Херсонського державного університету. Тренінг «Майндфулнес зі смаком 

шоколаду» (ауд. 415). 

5. Колпак Ольга, Кудрявченко Ганна – студентки 5 курсу спеціальності 

«Психологія» Херсонського державного університету. Тренінг «Цікава 

«мульттерапія» (ауд. 405). 

6. Ткач Ганна – студентка 3 курсу спеціальності «Психологія» Херсонського 

державного університету. Тренінг «Життя прекрасне. Лови момент» 

(ауд. 409). 

7. Хараім Анна, Калініна Анастасія – студентки 5 курсу спеціальності 

«Психологія» Херсонського державного університету. Майстер-клас 

«Робота з казкою і метафоричними асоціативними картами» (ауд. 414). 

 

Бабатіна Світлана Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного 

університету, сертифікати участі навчання за програмою підготовки медіаторів 
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«Базовий курс медіації», за програмою «Сенсорна інтеграція в діалозі», навчання 

в Київському інституті раціонально-інтуїтивної психотерапії «Я» «Школа 

дитячого психолога: психокорекція і консультування», курси казкотерапії та 

казкоаналізу на базі Київського центру терапевтичної метафори «Доктор сказка». 

Майстер клас для психологів загальноосвітніх шкіл «Конструювання 

терапевтичної метафори, як засобу психокорекційної роботи у дитячо-

батьківському консультуванні» (ауд. 407). 
 

16.00 – 16.20 ‒ супервізія для ведучих тренінгових груп (ауд. 415) 
 

16.00 – 18.00 – вечірня програма «ПсихоРarty» (ауд. 409) 

 

 

Другий робочий день 

 

21 квітня 2017 року (п'ятниця)  
 

09.00 – 12.00 - Робота майстер-класів, творчих майстерень, круглих столів, 

семінарів, тренінгів різних напрямків (ІІ лінійка): 

(5 корпус Херсонського державного університету – 

пров. Інженера Корсакова, 47, 4-й поверх) 

 

1. Александрова Ольга Григорівна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного 

університету, Скрипка Наталя – студентка 2 курсу спеціальності 

«Психологія» Херсонського державного університету. 

Майстер клас «Психологічні аспекти коучингових технологій» (ауд. 415). 

2. Кочарян Ігор Олександрович – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри загальної психології Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна.  

Майстер клас «Психокорекція системи психічної саморегуляції людини» 

(клієнт-центрований підхід) (ауд. 405). 

3. Одінцова Анастасія Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського 

державного університету, Коваленко Марина – студентка 3 курсу 

спеціальності «Психологія» Херсонського державного університету. 

Майстер клас «Таємниці піскової терапії» (ауд. 411). 

4. Олейник Нарміна Оруджівна – кандидат психологічних наук, викладач 

кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного 

університету, Заволоко Олександра – студентка 3 курсу спеціальності 

«Психологія» Херсонського державного університету.  
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Майстер клас «Застосування техніки символдрами в роботі з ресурсами 

особистості» (ауд. 401). 

5. Прибильська Ольга Володимирівна – випускниця Херсонського 

державного університету 2015 року, магістр психології, практикуючий 

психолог за методом символдрами. Сертифікати участі «Робота з дітьми і 

підлітками», «Робота з малюнками», «Робота з психологічною травмою».  

Майстер клас «Малюнок внутрішнього світу» (ауд. 414). 

6. Реуцький Максим Володимирович – кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри загальної психології ВПНЗ «Дніпропетровський 

гуманітарний університет», директор центру «Студія практичної 

психології», психотерапевт Реєстру Української спілки психотерапевтів 

(напрям: кататимно-імагінативна психотерапія, нейролінгвістичне 

програмування, гештальт-терапія, тілесно-орієнтована психотерапія) 

Тренінг «Екстрена психологічна допомога та саморегуляція» (ауд. 407). 

7. Савченко Олена Вячеславівна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного 

університету, Добровольська Валерія – студентка 3 курсу спеціальності 

«Психологія» Херсонського державного університету.  

Майстер клас «Спонтанність – ліки від рутини (у рамках 

психодраматичного підходу)» (ауд. 409). 

8.  Кідалова Марина Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології Бердянського державного педагогічного університету. 

Майстер-клас «Медитативные практики в энергиях REIKI как 

инструмент эмоциональной саморегуляции в системе общего благополучия 

человека» (ауд. 412). 

 

 
 

1122..0000  ––  1133..0000  --  ппііддввееддеенннняя  ппііддссууммккіівв  ттаа  ззааккррииттттяя  

ккооннффееррееннццііїї  ((аауудд..  440099))  
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

Секція 1 

Психологічні дослідження розвитку та вдосконалення 

особистості 

 
1. Бокій Крістіна (студент, 4 курс) «Лідерство як феномен обдарованості в 

підлітковому віці» (Херсонський державний університет) 

2. Гречкосій Маргарита (аспірант 3 року навчання) «Вплив збалансованої 

часової перспективи на розвиток почуття когерентності особистості» 

(Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова) 

3. Каськов Олександр (аспірант 2 року навчання) «Особливості 

самопрезентації особистості» (Одеський національний університет 

ім. І.І. Мечникова) 

4. Качула Іванна, Кучер Марія (магістранти) «Дослідження визначника 

академічної успішності студентів екологів НаУКМА» (Національний 

університет «Києво-Могилянська академія») 

5. Койдан Марія (студент, 3 курс) «Проблеми мотивації особистості до 

навчання у сучасних вищих навчальних закладах» (Криворізький державний 

педагогічний університет) 

6. Копилова Світлана (канд. пед. наук, доцент) «Динамічно-функціональна 

модель творчого потенціалу особистості як результативно-цільова основа 

професійної підготовки фахівців» (Херсонський державний університет) 

7. Корсунська Вікторія (магістр) «Формування комунікативних здібностей та 

ознак професіоналізму в процесі підготовки студентів-психологів» 

(Дніпропетровський гуманітарний університет) 

8. Кочарян Ігор (канд. психол. наук, доцент) «Эмоциональные, когнитивные и 

поведенческие механизмы реализации самоактуализационной тенденции 

человека» (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна) 

9. Кудрявченко Ганна (магістрант) «Явище «людського фактору» та його 

вплив на професійну діяльність моряків» (Херсонський державний 

університет) 
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10. Лукоянов Павло (магістрант) «Ціннісні орієнтації як критерій якості 

життя особистості» (Дніпропетровський гуманітарний університет) 

11. Макарова Ірина (аспірант 2 року навчання) «Особливості моральної 

стійкості особистості воїнів АТО» (Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова) 

12. Меліхова Лілія (студент, 3 курс) «Маргінальні жінки українського 

середньовіччя. Жінки-чаклунки» (Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили) 

13. Мойсеєнко Вікторія (аспірант 1 року навчання) «Психологічні особливості 

формування асертивної поведінки у студентів ВНЗ» (Херсонський 

державний університет) 

14. Мороз Ганна (студент, 4 курс) «Вплив особистісних характеристик підлітка 

на розвиток асертивності» (Херсонський державний університет) 

15. Надулична Олена, (студент, 3 курс) «Вплив музики на емоційний стан людей 

різного віку» (Херсонський державний університет) 

16. Трощенко Ольга, Дашковська Юлія, Миронюк Вікторія (магістранти) 

«Формування екологічної свідомості майбутніх фахівців у ВНЗ України» 

(Національний університет «Києво-Могилянська академія») 

17. Чекстере Оксана (канд. психол. наук, ст. науковий співробітник) «Емпатія 

як складова педагогічної культури педагога» (Інститут психології 

ім. Г.С. Костюка НАПН України)  

18. Черных-Лупан Ксения (аспірант, четвертий рік навчання) «Особенности 

развития когнитивной сферы детей с соматическими заболеваниями» 

(Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова) 

19. Швайкін Станислав (пошукач) «Особливості змін у самоставленні хворих 

на бронхіальну астму» (Одеський національний університет 

ім. І.І. Мечникова) 

20. Шмайжис Вігар (студент, 4 курс) «Психологічні особливості проявів 

тривоги та тривожності» (Херсонський державний університет) 

 

Секція 2 

Дослідження психологічних аспектів соціалізації 

особистості в онтогенезі 
 

1. Адасько Александра (студент, 4 курс) «Образ-Я подростков и юношей с 

разными тенденциями мотивации достижения» (Гродненский 

государственный университет им. Янки Купалы) 

2. Андрусенко Анна (студент, 3 курс) «Психологічні основи дослідження 

особливостей формування сімейних уявлень у школярів із неповних сімей» 

(Херсонський державний університет) 

3. Василькова Вікторія (студент, 5 курс) «Особливості уживання понять 

«життєва перспектива» та «часова перспектива» у сучасній психології» 

(Херсонський державний університет) 
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4. Герасимова Вікторія (студент, 3 курс) «Психологічні особливості 

самооцінки у підлітковому віці» (Херсонський державний університет) 

5. Задорожня Анна (студент, ЦППК) «Социальные и психологические факторы 

готовности дошкольника к обучению» (Херсонський державний університет) 

6. Іваненко Анастасія, Сергєєва Інесса (студенти, 4 курс) «Часова 

перспектива особистості та її особливості в ранньому юнацькому віці» 

(Донбаський державний педагогічний університет) 

7. Ільницька Інна (студент, ЦППК) «Особливості взаємозв’язку 

життєстійкості з регулятивними характеристиками особистості 

студентів» (Херсонський державний університет) 

8. Карпінська Оксана (аспірант 3 року навчання) «Постакмеологічні ресурси 

особистості похилого віку» (Одеський національний університет 

ім. І.І. Мечникова) 

9. Катренко Оксана (старший преподаватель) «Концепция формирования 

мировоззренческих установок развивающейся личности младшего 

школьника» (Институт журналистики, Белорусский государственный 

университет) 

10. Кондратьева Екатерина (студент, 6 курс) «Представление о себе у людей, 

имеющих опыт переживания экстремальной ситуации» (Тихоокеанский 

государственный медицинский университет) 

11. Мєзєнцева Тетяна (пошукач) «Розуміння якості психологічних меж 

особистості в рамках суб'єктно-середовищного підходу» (Одеський 

національний університет ім. І.І. Мечникова) 

12. Нестерова Тетяна (студент, 4 курс) «Гендерна ідентичність та її вплив на 

переживання кризи середини життя» (Кременчуцький національний 

університет ім. М. Остроградського) 

13. Пантала Анастасія (студент, 5 курс) «Вплив асертивності на психологічну 

безпеку особистості» (Херсонський державний університет) 

14. Спиця-Оріщенко Наталія (аспірант 1 рік навчання) «Вікова класифікація 

учнівської молоді в аспекті професійного самовизначення» (Українська 

інженерно-педагогічна академія) 

15. Татомир Наталія (студент, 1-С курс) «Адаптація дітей-сиріт в умовах 

інтернатного закладу» (Миколаївський національний університет 

ім. В.О. Сухомлинського) 

16. Фисина Лілія (студент, 4 курс) «Адаптація першокласників як фактор 

успішності у подальшому навчанні» (Херсонський державний університет) 

17. Хараім Анна (магістрант) «Складові структурної моделі готовності як 

компетентності старшокласників до ЗНО» (Херсонський державний 

університет) 

18. Хруцька Яна (студент, 4 курс) «Проблема соціально-психологічної адаптації 

студентів-першокурсників» (Кременчуцький національний університет імені 

М. Остроградського) 

19. Черкасова Раїса (студент, 5 курс) «Особистісні властивості жінок як 

чинник формування відносин у шлюбі» (Херсонський державний університет) 
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20. Шватро Ольга (студент, 5 курс) «Субъективное благополучие и восприятие 

воспитательного воздействия матери мальчиками-подростками» 

(Гродненский государственный университет им. Я. Купалы) 

 

 

Секція 3 

Новітні дослідження соціально-психологічних процесів в групах  
 

1. Бургар Галина (студент, 4 курс) «Особливості переживання емоційних 

станів у чоловіків та жінок» (Херсонський державний університет) 

2. Бурдин Артур (студент, 4 курс) «Отношение к инновациям у работников 

медицины» (Тихоокеанский государственный медицинский университет) 

3. Бурименко Анастасія (студент, 3 курс) «Аналіз впливу інтернету на 

статево-рольове виховання сучасного підлітка» (Криворізький державний 

педагогічний університет)  

4. Гончарова Тетяна (студент, 3 курс) «Психологічні особливості емоційного 

фону підлітків (мешканців зони АТО)» (Криворізький державний 

педагогічний університет) 

5. Діловий Владислав (магістрант) «Психологічні особливості особистості, 

що сприяють розвитку адиктивної поведінки» (Херсонський державний 

університет) 

6. Кідалова Марина (к.психол.н., доцент кафедри психології) «Соціально-

психологічна адаптація студентів ВНЗ на початковому етапі професійного 

становлення» (Бердянський державний педагогічний університет) 

7. Калініна Анастасія (магістрант) «Вплив батьківського стилю виховання на 

розвиток дитини» (Херсонський державний університет) 

8. Ковальчук Вікторія (студент, 3 курс) «Влияние высшего образования на 

формирование и поддержание гендерных стереотипов» (Криворізький 

державний педагогічний університет) 

9. Кравченко Марія (студент, 4 курс) «Особливості конформної поведінки 

учнів старших класів загальноосвітньої школи» (Херсонський державний 

університет) 

10. Курносенко Марія (студент, 5 курс) «Психофізичне вигорання педагогів як 

наслідок впливу професійних стресів» (Херсонський державний університет) 

11. Лисенко Ганна (студент, 5 курс) «Спрямованість особистості як чинник 

стилю спілкування в ранньому юнацькому віці» (Полтавський національний 

педагогічний університет ім. В.Г. Короленка) 

12. Мазурик Володимир (пошукач) «Технологія розвитку цілепокладання у 

наркозалежних» (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова) 

13. Митрофанова Олександра, Саківська Анна (магістранти) «Формування 

екологічної свідомості майбутніх фахівців у ВНЗ України» (Національний 

університет «Києво-Могилянська академія») 

14. Моисеева Анастасия (студент, 4 курс) «Эмоциональный компонент 

отношения к профессии у сотрудников экстремального профиля» 

(Тихоокеанский государственный медицинский университет) 
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15. Нущик Аліна (студент, 4 курс) «Терапевтичні функції груп взаємодопомоги 

у соціальній адаптації ВІЛ-інфікованих жінок» (Херсонський державний 

університет) 

16. Образцова Олена (канд. пед. наук), Литвиненко Ірина (вчитель-

дефектолог) «Інноваційна технологія модульно-розвивального навчання в 

системі stem-освіти в позашкільних закладах» (Херсонський обласний центр 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів Херсонської обласної ради) 

17. Панфілова Дар’я (магістрант) «Молодіжні субкультури: сутність та 

особливості функціонування» (Херсонський державний університет) 

18. Прорвич Мария (магістрант) «Копинг-поведение родителей в ситуации 

заболевания различного профиля у ребенка в полных и неполных семьях» 

(Гродненский государственный университет им. Янки Купалы) 

19. Рибак Оксана (аспірант 2 року навчання) «Вплив соціального середовища на 

етнічну ідентичність» (Львівський національний університет ім. І. Франка) 

20. Русина Елла (студент, 5 курс) «Соціально-психологічні особливості 

ставлення приймаючого населення до вимушених переселенців» (Херсонський 

державний університет) 

21. Саковська Вікторія; Халак Марія (студенти, 1 курс) «Переживання булінгу 

у сучасних підлітків» (Миколаївський національний університет 

ім. В.О. Сухомлинського) 

22. Шумська Юлія (студент, 2 курс) «Роль средств массовой коммуникации в 

формировании тревоги» (Одеський національний медичний університет) 

23. Ясенова Анастасія (аспірант 2 року навчання) «Психологическая 

безопасность личности в межличностных конфликтах» (Національний 

технічний університет України «Київський політехнічний інститут 

ім. І. Сікорського») 

 

Секція 4 

Нові технології консультування, психологічної діагностики та 

корекції 
 

1. Агаркова Варвара (студент, 3 курс) «Захисні механізми як предикатори 

переживання юнаками розриву любовних стосунків» (Криворізький 

державний педагогічний університет) 

2. Астремська Ірина (доцент) «Супервізія як інноваційна технологія: основні 

аспекти її використання в межах практичної підготовки соціальних 

працівників» (Чорноморський національний університет ім. Петра Могили) 

3. Бер-Тамоєва Ганна (студент, 4 курс) «Визначення психологічних 

особливостей конфліктної особистості» (Херсонський державний 

університет) 

4. Горбач Кирилл (студент, 3 курс) «Образ тела у детей младшего школьного 

возраста с нарушением слуха» (Тихоокеанский государственный 

медицинский университет) 
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5. Граділь Єлізавета (студент, 4 курс) «Професійно значущі якості студентів-

юристів» (Херсонський державний університет) 

6. Жильцова Олена (студент, 5 курс) «Особливості емоційного стану жінок у 

період вагітності» (Херсонський державний університет) 

7. Копенко Мария, Шварѐва Наталья (молодые ученые) 

«Психосоматическое здоровье и акцентуации характера у подростков» 

(Тихоокеанский государственный медицинский университет) 

8. Кох Александр (студент, 5 курс) «Психологическая готовность к браку у 

юношей и девушек, переживших развод родителей» (Гродненский 

государственный университет им. Янки Купалы) 

9. Кудрявцева Катерина (студент, 5 курс) «Профілактика конфліктів 

засобами ігрової діяльності у дошкільників» (Херсонський державний 

університет) 

10. Кучинська Олександра (студент, 3 курс) «Копінг-стратегії. Порівняння 

шляхів подолання стресу студентами першого і п’ятого курсів» 

(Криворiзький державний педагогiчний унiверситет) 

11. Кушнерова Яна (аспірант 2 року навчання) «Зміни в проектуванні 

життєвого шляху воїнів АТО» (Одеський національний університет 

ім. І.І. Мечникова) 

12. Мелешко Єлизавета (студент, 4 курс) «Особливості вивчення трудової 

мотивації сучасної молоді» (Херсонський державний університет) 

13. Мухіна Людмила (викладач); Степанюк Людмила (студент, 1 курс) 

«Теоретико-методологічні підходи до формування конфліктологічної 

компетентності майбутніх вчителів» (Миколаївський національний 

університет ім. В.О. Сухомлинського) 

14. Реуцький Максим (доцент кафедри загальної психології) «Клієнт 

психотерапевта: 6 кроків назустріч» (Дніпропетровський гуманітарний 

університет) 

15. Садовська Юлія (магістрант) «Любовна адикція в контексті психологічних 

досліджень» (Херсонський державний університет) 

16. Семененя Олексій (аспірант 2 року навчання) «Проблема використання 

сучасних профорієнтаційних технологій» (Одеський національний 

університет ім. І.І. Мечникова) 

17. Сімовоник Альона (студент, 4 курс) «Казка, як проекція життєвого 

сценарію особистості» (Одеський національний університет 

ім. І.І. Мечникова) 

18. Стрельчук Олександр (студент, 4 курс) «Тренінг як форма розвитку 

лідерських якостей членів студентського молодіжного руху Сумщини» 

(Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра 

Довженка) 

19. Таточенко Світлана (аспірант 2 року навчання) «Особливості надання 

психологічної допомоги в рамках програми замісної підтримувальної 

терапії» (Херсонський державний університет) 
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20. Торгунакова Єлизавета (студент, 3 курс) «Психология суицида в 

подростковом возрасте» (Криворізький державний педагогічний 

університет) 

21. Трифонова Ольга (магістрант) «Психологическая готовность к 

материнству первородящих и повторнородящих беременных женщин» 

(Гродненский государственный университет им. Я. Купалы) 

22. Умнова Ганна (магістрант) «Поняття «тривожність» та її компоненти» 

(Херсонський державний університет) 

23. Шатохіна Алла (студент, 4 курс) «Подолання внутрішніх конфліктів 

особистості засобами арттерапії» (Херсонський державний університет) 

 

 

До нових зустрічей! 
 

 


